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Številka: 013-0015/2013 
 

ZAPISNIK 
21. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj, 

ki je bila dne 24. septembra 2013, ob 19.00 uri, 
v sejni sobi Gasilskega doma Boštanj. 

 
 
Prisotni člani sveta:  
Androjna Boris, Glušič Igor, Karlovšek Brigita, Knez Vinko, Možic Ivan, Stopar Janez, Šlogar 
Jure, Udovč Jože.  
 
Ostali prisotni: 
Redenšek Maksimilijan, Simončič Gregor, Veselinovič Jasmina.  
 
Odsotni: Knez Alojz, Lisec Tomaž, Zalašček Alojz.  
 
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.  
 
Sejo vodi: Udovč Jože, predsednik sveta KS Boštanj. 
 
Predsedujoči pozdravi vse prisotne in prične sejo. 
 

Ad 1 
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

 
Ob začetku seje je bilo prisotnih 8 članov sveta KS Boštanj. Svet KS Boštanj je bil sklepčen.  
 
Predsedujoči prebere predlog dnevnega reda in ga poda v razpravo ter potrditev.  
 
Predlog dnevnega reda: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda, 
2. Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje sveta z dne 2. 7. 2013 in 3. 

korespondenčne seje z dne 4. 9. 2013 ter imenovanje dveh overiteljev bodočega 
zapisnika,  

3. Prireditve ob občinskem prazniku v KS Boštanj,  
4. Seznanitev z dokumenti finančnega načrta za leto 2014,  
5. Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS,  
6. Predstavitev aktivnosti izgradnje HE na spodnji Savi – poročilo o poteku del,  
7. Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Občine Sevnica in 

gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS pomembnega za KS Boštanj (podajo 
svetniki OS), 

8. Razno – prošnje, dopisi.  
 
Razprave ni.  
  
154.1.21 sklep: 
Svet soglasno sprejme predlog dnevnega reda.  
 
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8). 
Sklep sprejet.  
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Ad 2 
Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje sveta z dne 2. 7. 2013 in 3. 

korespondenčne seje z dne 4. 9. 2013 ter imenovanje dveh overiteljev bodočega 
zapisnika 

 
Predsedujoči prebere sklepe zapisnika 20. redne seje z dne 2. 7. 2013 in 3. korespondenčne 
seje z dne 4. 9. 2013 ter poda povzetek realizacije sprejetih sklepov.  
Pove, da je občinski svet Občine Sevnica potrdil cenike za izvajanje pokopališke in pogrebne 
dejavnosti na pokopališču Kompolje, Log in Boštanj. Na podlagi sprejetih cenikov so bile 
izdane položnice najemnikom grobov za letni najem groba in letno vzdrževanje pokopališča. 
Odobrene dotacije so bile nakazane vlagateljem prošenj. Prestavitev ekološkega otoka iz 
pokopališča Boštanj na zemljišče ob javni poti Apnenik ni bila realizirana, zaradi 
nasprotovanja bližnjega soseda. Ekološki otok se bo umestil v prostor v sklopu celovite 
ureditve cestne infrastrukture od vodohrana nad pokopališčem do priključka na pokopališče. 
Oba predloga za dobitnika občinskega priznanja, Bec Jelka in Povše Franc ml., sta bila v 
razpisnem roku poslana na občino v obravnavo Odboru za priznanja.  
 
Predsedujoči poda zapisnika v obravnavo in potrditev.  
 
Razprave ni.  
 
155.2.21 sklep: 
Pripomb na zapisnik 20. redne seje z dne 2. 7. 2013 in  3. korespondenčne seje z dne 4. 9. 
2013 ni. V potrjeni vsebini bosta objavljena na spletni strani KS Boštanj.  
Za overitelja sta predlagana Šlogar Jure in Glušič Igor.  
 
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8). 
Sklep sprejet.  
 

Ad 3 
Prireditve ob občinskem prazniku v KS Boštanj  

 
Predsedujoči pove, da je Občina Sevnica objavila javni poziv za sodelovanje v programu 
prireditev ob letošnjem občinskem prazniku. Osrednja slovesnost bo potekala 8. novembra 
2013 v Športnem domu Sevnica, na kateri bodo podeljena tudi občinska priznanja 
dobitnikom. V času praznovanja občinskega praznika bodo skozi celoten mesec november 
potekale prireditve širšega javnega pomena. Predsedujoči predlaga, da krajevna skupnost v 
tem času preda namenu dva novo asfaltirana cestna odseka, in sicer odsek lokalne ceste od 
krožišča pri Teražu do bara Tinca in odsek javne poti Goli Vrh – Selak.  
Prisotni se strinjajo s predlaganima otvoritvama.  
 

Ad 4 
Seznanitev z dokumenti finančnega načrta za leto 2014  

 
Predsedujoči seznani prisotne, da se je dne 11. 9. 2013 sestala Komisija za investicije, ki je 
podala predlog finančnega načrta za leto 2014, ki je priloga gradiva za sejo. Pove, da je 
višina sredstev na prihodkovni strani sestavljena iz dotacij, ki jih krajevna skupnost prejme s 
strani občine za tekoče delovanje ter za obratovalne stroške, tekoče in investicijsko 
vzdrževanje, obnovitvene in razširitvene investicije v javno infrastrukturo v skupni višini 
144.938 EUR, prihodkov od vodarine iz JV Boštanj in Boštanj – levi breg, grobnine iz 
pokopališč ter prispevkov krajanov pri izvedbi investicij. Skupna višina ocenjenih prihodkov v 
letu 2014 znaša 219.988 EUR in je razdeljena na odhodkovni strani na proračunske 
postavke in konte, ki zajemajo odhodke za pisarniški material, izdatke za službena 
potovanja, energijo, vodo in komunalne storitve za potrebe pisarne KS, druge operativne 
odhodke, odhodke iz naslova upravljanja s premoženjem, vlaganja v cestno infrastrukturo in 
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izgradnjo javne razsvetljave, oskrbe s pitno vodo, urejanje pokopališč v krajevni skupnosti, 
vzdrževanje večnamenskih domov in transfere neprofitnim organizacijam. Višina odhodkov je 
enaka ocenjeni višini prihodkov. Investicije, ki se bodo prihodnje leto izvajale in bodo krite iz 
proračuna krajevne skupnosti so: obnova krajših odsekov javnih poti (preplastitev odseka 
Dolenji Boštanj Kadilnik – Tkalec, preplastitev ceste Apnenik, obnova ceste v Lisičjih Jamah, 
asfaltacija ceste Dobje odsek Železnik – Orehovec), celovita prometna ureditev javne poti od 
vodohrana nad pokopališčem do priključka na pokopališče, dokončna ureditev spodnjega 
dela parkirišča na pokopališču Boštanj, ureditev okolice TVD Partizana in izgradnja balinišča, 
dotacija PGD Boštanj za sofinanciranje zamenjave kritine na gasilskem domu.  
 
156.3.21 sklep: 
Svet KS se je seznanil z dokumenti finančnega načrta KS Boštanj za leto 2014 in predlaga 
Občinskemu svetu Občine Sevnica, da ga sprejme.  
 
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).  
Sklep sprejet.  
 

Ad 5 
Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS  

 
Predsedujoči v sodelovanju s člani sveta predstavi tekoče aktivnosti po vaških skupnostih v 
minulem obdobju:  

∗ Boštanj: ◊ Kljub začetnem nasprotovanju oz. nesodelovanju s strani nekaterih 
krajanov na odsekih ceste Resnik – pod Veternikom (t.i. cesta Reber) in Veternik – 
Vintar – Novšak sta bili obe cesti v mesecu septembru asfaltirani. Sočasno se je 
izvedla tudi sanacija z novo asfaltno prevleko 150 metrskega odseka javne poti na 
Kremenu. ◊ Aktivnosti ustanovnih članov za ustanovitev Turističnega društva v 
Boštanj so se pričele aktivneje izvajati. Predvidoma 18.10. bo potekal ustanovni zbor, 
na katerem bo potrjeno predsedstvo, upravni in nadzorni odbor ter predstavljene 
predvidene aktivnosti v prihodnjem letu. Predsedujoči predlaga, da se na eno izmed 
prihodnjih sej povabi tudi predsednika društva, da podrobneje predstavi poslanstvo 
društva in širino njihovega delovanja. ◊ Pred 1. novembrom se bo dokončno uredilo 
spodnje parkirišče na pokopališču v Boštanju. Z izvajalcem je dogovorjeno, da se 
plačilo za opravljena dela izvede v prihodnjem letu. ◊ V teku je izgradnja 
kanalizacijskega omrežja v Kozji vasi, katere izvajalec je Rafael iz Sevnice. Navedeni 
odsek bo po zaključenih delih na novo asfaltiran. ◊ Prihodnje leto PGD Boštanj 
praznuje 90. obletnico delovanja. Osrednji dogodek praznovanja bo gasilska veselica 
v začetku meseca septembra, na kateri bo igral ansambel Modrijani. ◊ Leto 2014 bo 
zaznamovano tudi s 60. obletnico delovanja TVD Partizana. Aktivnosti za dokončno 
ureditev okolice doma se bodo nadaljevale v prihodnjih dneh (priprava in asfaltacija 
balinišča, izgradnje škarpe, …) 

∗ Log: ◊ V teku so aktivnosti za asfaltacijo javne poti Goli Vrh – odsek Selak v dolžini 
250 metrov, ki bo v sklopu praznovanja občinskega praznika tudi uradno predana 
namenu.  

∗ Jablanica: ◊ Uspešno je bil izpeljan nogometni turnir. ◊ V teku je vpihovanje optike za 
priključitev gospodinjstev na optično omrežje.  

∗ Šmarčna: ◊ Nekatera gospodinjstva na Šmarčni so že priključena na optično omrežje, 
za preostala gospodinjstva pa se dela še izvajajo. ◊ Osrednji dogodek, blagoslov 
cerkve Marije pomočnice na Šmarčni, bo izpeljan 6.10.2013. Knez Vinko vse prisotne 
povabi, da se omenjenega dogodka udeležijo. ◊ Na podlagi pogovora z županom in 
direktorjem občinske uprave se bo asfaltacija odseka Šupa – Šmarčna izvedla 
prihodnje leto.  

∗ Vrh: ◊ Potekajo aktivnosti za priključitev gospodinjstev na optično omrežje.  
∗ Konjsko: ◊ V fazi izvajanja so aktivnosti za priključitev na optično omrežje. ◊ Na javni 

razsvetljavi v vasi Konjsko so bile obstoječe svetilke zamenjane z varčnimi. Podana je 
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pobuda za dograditev obstoječe javne razsvetljave. Predsedujoči pove, da je 
potrebno najprej pridobiti predračunsko vrednost investicije.  

∗ Kompolje: ◊ Tudi na območju Kompolja potekajo aktivnosti za priključitev krajanov na 
optično omrežje. ◊ Izpostavljena je dotrajana cesta v Lisičjih Jamah, ki jo je potrebno 
celovito preplastiti in urediti odvodnjavanje.  

∗ Lukovec: ◊ Večina gospodinjstev je že priključena na optično omrežje. Neizvedena 
priključitev je še na kulturnem domu. ◊ Občina je pristopila k ureditvi muld na lokalni 
cesti. V lastni režiji krajanov bodo opravljena dela za ureditev odvodnjavanja v vasi, 
občina pa bo nabavila cevi.  

 
Predsedujoči pove, da bo v mesecu oktobru sklican sestanek z izvajalci zimske službe glede 
načina opravljanja zimske službe v letošnji sezoni. Z izvajalci se bodo uskladile tudi trase 
javnih poti z namenom racionaliziranja stroškov.  
 

Ad 7 
Predstavitev aktivnosti izgradnje HE na spodnji Savi – poročilo o poteku del 

 
Predsedujoči pove, da je v gradivu za sejo dopis HESS-a v zadevi odprave pronicanja vode 
na obstoječem zidu pri Gramatu v Boštanju.  
 

Ad 8 
Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Občine Sevnica in 

gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj 
 
Predsedujoči pove, da je bila seja občinskega sveta sklicana 18.9.2013 ter preda besedo 
občinskima svetnikoma, da prisotnim predstavita aktualno obravnavano gradivo.  
Redenšek Maksimilijan in Simončič Gregor povesta, da je bilo obravnavano nekaj manjših 
sprememb v občinskih odlokih, potrjeni so ceniki za izvajanje pokopališke in pogrebne 
dejavnosti v krajevnih skupnostih. Oktobrska seja občinskega sveta pa bo finančno 
obarvana, saj bo podan v obravnavo finančni načrt za leto 2014. 
  

Ad 9 
Razno 

 
Predsedujoči poda v obravnavo prispele prošnje in vloge, ki so do sklicane seje prispele na 
KS Boštanj:  
157.4.21 sklep: 

∗ Društvo borilnih veščin IPPON Sevnica / pobuda za sodelovanje in zaprosilo za 
finančno pomoč pri nastopu tekmovalcev na svetovnem mladinskem prvenstvu v ju 
jitsu za mladince v Bukarešti → prošnji se odobri v višini 100 EUR.  

∗ Mlakar Albert iz Križa / pomoč pri ureditvi odvodnjavanja na javni poti v Artičah → 
prošnji se odobri. KS bo krajanu finančno pomagala pri ureditvi odvodnjavanja.  

 
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8). 
Sklep sprejet.  
 
Predsedujoči pove, da je v gradivu za sejo podano končno poročilo o letovanju v Ankaranu in 
zahvala za donacijo Varstveno delovnega centra Krško – Leskovec.  
Prisotne seznani, da je v 103. letu umrla najstarejša krajanka KS Boštanj Neža Blatnik.  
 
Možic Ivan poda vprašanje, kako potekajo aktivnosti v zadevi sprejema DPN in izgradnja 
daljnovoda Trebnje – Mokronog – Sevnica. Ali je ministrstvo upoštevalo podane pripombe s 
strani KS Boštanj in krajanov.  
 
Seja zaključena ob 20.10 uri.  
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Ob zaključku seje je bilo prisotnih 8 članov sveta.  
 
Zapisala:  
Veselinovič Jasmina  
 
    Šlogar Jure            Udovč Jože 
       Overitelj         Predsednik sveta KS Boštanj 
 
 
 
 

 

 

 


